MARÇO
Domingo - 20 09.00h
11.30h
III Domingo
14.30h
da Quaresma 16.00h
18.00h
3ª feira - 22
18.30h
21.15h
4ª feira - 23
21.00h
5ª feira - 24
19.00h
6ª feira - 25
18.00h
20.00h
20.30h
21.15h
Sábado - 26
12.00h
16.30h
18.30h
Domingo - 27 09.00h
IV Domingo
11.30h
da Quaresma 16.00h
16.30h
18.30h

INFORMAÇÕES
Missa na Igreja Paroquial
Ofertórios
Missa na Igreja Paroquial
Consignados
Neste fim de semana,
Curso de Preparação para o Matrimónio
os ofertórios das misZona 10 e 11: Via-sacra na Igreja Paroquial
sas são para a Cáritas
Missa na Igreja Paroquial
Reunião de catequistas da infância
Reunião de catequistas Say Yes
Escola de Leigos—Escritos Paulinos
Missa na Igreja da Azambujeira
Solenidade da Anunciação do Senhor
Vinte e quatro horas para o Senhor
Zona 4: Via-sacra na Capela
Zona 8: Via-sacra na Capela
Reunião de preparação para o Baptismo para pais e padrinhos
Bodas de Ouro de Maria da Encarnação e Manuel Luís
Missa na Igreja do Casal do Guerra
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Zona 10 e 11: Via-sacra na Igreja Paroquial
Reunião de preparação para o Sacramento do Crisma
Missa na Igreja Paroquial

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h e à 3ª feira às 19h
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira.
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h

TERÇO JMJ
Os jovens do COP (comité organizador paroquial das JMJ) convidam os jovens e adolescentes do Say yes, a rezarem a oração do
terço, na 4ª feira dia 23 às 18.30h, na Igreja Paroquial, em união
com a restante comunidade paroquial.

Oração do Rosário pela Paz
Continuamos com a oração do Rosário à Rainha da Paz.
Rezaremos comunitariamente na Igreja Paroquial nos seguintes dias e horas:
* de 2ª a 6ª feira às 18.30h; de 3ª a 6ª feira às 8 h; sábado às 18 h; domingo dia 20 às
17.30h e domingo dia 27 às 18h.
Para quem não puder rezar na comunidade, que o faça em família, nas suas casas.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

Paróquia
da Benedita
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Papa vai consagrar Rússia e Ucrânia, em
ligação a Fátima
O Papa vai consagrar a Rússia e Ucrânia ao Imaculado
Coração de Maria, em ligação a Fátima, no dia 25 de março. “Na sexta-feira, 25 de março, durante a Celebração da
Penitência, a que presidirá às 17h00 [menos uma em
Lisboa] na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de
Maria. O mesmo ato, no mesmo dia, será realizado em
Fátima por sua eminência o cardeal Krajewski, esmoler
de Sua Santidade, como enviado do Santo Padre. A celebração, na Cova da Iria, vai decorrer na Capelinha das
Aparições”. Informa o diretor da sala de imprensa da
Santa Sé, Matteo Bruni.
A 25 de março de 1984, o Papa São João Paulo II presidiu à consagração do mundo ao coração de Maria, no Vaticano, diante da imagem de Nossa
Senhora de Fátima, venerada na Capelinha das Aparições, a mesma que, em 2000, colocou
entre os bispos de todo o mundo, consagrando-lhe o terceiro milénio.
O testemunho dos videntes de Fátima regista que, na aparição de 13 de julho de 1917,
Nossa Senhora lhes disse: “Para impedir a guerra virei pedir a consagração da Rússia ao
meu Imaculado Coração e a Comunhão reparadora nos Primeiros Sábados. Se atenderem a
meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz; se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo
Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado
Coração triunfará”, registava Irmã Lúcia, falecida em 2005, nas suas ‘Memórias’. Ainda
nesta aparição teve lugar a visão do inferno e a revelação do sofrimento da Igreja e de um
bispo vestido de branco, a trilogia que constitui o chamado Segredo de Fátima.
Em carta dirigida a Pio XII, a 2 de dezembro de 1940, a irmã Lúcia pedia que fosse atendido o pedido de Nossa Senhora, reafirmado em aparições posteriores na Galiza, para que
fosse proclamada a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a consagração do mundo, e
em especial da Rússia. Em resposta aos pedidos, este Papa consagrou o mundo e a Igreja
ao Imaculado Coração de Maria, a 31 de outubro de 1942, e renovou a consagração da
Rússia, a 7 de julho de 1952.
A 21 de novembro de 1964, São Paulo VI renovou a consagração da Rússia ao Imaculado
Coração, na presença dos participantes no Concílio Vaticano II.
A 13 de outubro de 2013, o atual Papa consagrou o seu pontificado a Nossa Senhora de
Fátima, no Vaticano, diante da imagem da Capelinha das Aparições, transportada excecionalmente para a Praça de São Pedro. Francisco visitou Fátima a 12 e 13 de maio de 2017,
no centenário das Aparições, tendo canonizado os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto.
(virar a folha)

(continuação)

O Santuário de Fátima, através do seu reitor, reagiu ao anúncio do pedido feito pelo Vaticano, o padre Carlos Cabecinhas refere, que esta “prece pela paz no mundo e, concretamente, pela paz na Ucrânia é um ato cheio de significado e profundamente ligado a Fátima
e à sua Mensagem. Fátima é um lugar onde diariamente se reza pela paz, porque é uma
vontade expressa pelo Papa e porque, neste lugar, Nossa Senhora pediu a consagração ao
seu Imaculado Coração”, acrescentou.

Jornada “24 horas
para o Senhor”

Horários da Missa no período de
Verão

De 25 para 26 de Março realizarse-á a jornada “24 horas para o
Senhor”, havendo adoração ao Santíssimo Sacramento.
Os grupos que quiserem orientar a
hora de oração, podem inscreverse no cartório.
Na tabela pode consultar a hora da
sua zona ou movimento.
Ainda há horários por preencher.

(a partir de 27 de Março, domingo)

18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
23 h
24 h
01 h
02 h
03 h
04 h
05 h
06 h
07h
08 h
09 h
10 h
11 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h

Say Yes (7º e 8 anos)
Zonas 10 e 11
Rise Up
Say Yes (9º e 10 anos)
Zona 4
Zona 12
E.N.Senhora (Benedita 1
Irmã Dina
Irene Passarinho
Manuel Belo e António

Sábado (Vespertina):
igreja paroquial - 19.30h ;
Outras igrejas - 18.00h

Domingo:
Igreja Paroquial: - 9.00h
-11.30h
- 18.30h

* Sl 33

* 2 Cor 5, 17-21

* Lc 15, 1-3.11-32

A primeira leitura prepara a mensagem contida no Evangelho.
O povo de Israel não chegou sozinho à terra da liberdade, não se
salvou só com as suas próprias forças, mas foi conduzido por
Deus.
Também o filho mais novo, do qual fala a parábola, não chega a
casa sozinho, mas é conduzido pela certeza do amor gratuito e
sem limites do seu pai.
Onde, como e porquê nós hoje sentimos que nos parecemos com um dos dois
filhos? Em cada um de nós há um pouco do filho mais novo e um pouco do filho
mais velho. Este facto podemos verificá-lo porque, com frequência, nos damos
conta facilmente que o nosso modo de pensar e falar, as escolhas que fazemos, os
juízos de valor que emitimos não coincidem com os do Pai.
O que seremos chamados a modificar neste tempo da Quaresma? A segunda leitura é um convite a aceitar a reconciliação com Deus e com os irmãos e por isso,
tem perfeita ligação com o tema deste Domingo.

Entrada

Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição em que
se veja e por Mim chame, Eu o atenderei; Eu o atenderei e para sempre Eu
serei o seu Deus

Salmo

O Senhor é clemente e cheio de compaixão.

Apres. Dons

Dai-nos a vossa misericórdia, de Vós a esperamos, Senhor.

Comunhão

O Cordeiro de Deus é o nosso pastor: às fontes de água viva nos conduz o
Senhor!

Vivência da Quaresma nas zonas
Zona 1: 8 de Abril - Via-sacra na APZ às 21 h
Zona 4 - Oração do terço de 2ª a 5ª feira e à 6ª feira
oração da Via-Sacra, sempre às 20 h, na Capela .
3 de Abril: Via-sacra nas ruas às 15h
Zona 6: 1 de Abril - Via-sacra às 20.30h na Capela

Zona 8 - Via-sacra com as famílias catequese e pais
às 6ª f às 20.30h na Capela .
8 de Abril: Via-sacra nas ruas às 21h
Zona 9: Encontros de oração e reflexão dia 1 de
Abril, às 20.30h, na Assoc. Norte da Vila
Zonas 10/11 - Via-sacra na Igreja Paroquial, todos
os domingos às 16 h

Catequese: 4º ano
Catequese: 2º ano

* Jos 5, 9a.10-12

Refrães: Domingo III da Quaresma – 20 de Março

Zona 7: 1 de Abril-Via-sacra nas ruas às 20.30h
11 de Abril: Via-sacra com a catequese às 20 h
Renovamento Carismático
Zona 13
Zona 7
Catequese: 6ª e 5ª anos
Catequese: 1º e 3º anos

Liturgia do próximo Domingo: Domingo IV da Quaresma - 27 Março

Zona 13 - Oração do terço e Viasacra de 2ª a 6ª f às 14h na Capela

Pós-Comunhão Convertei-nos Senhor, mostrai-nos o vosso santo rosto e salvai-nos

Final

Clamai pelo Senhor, povos do mundo inteiro! Buscai o Seu amor vossa
libertação!

Pastoral Sócio-Caritativa - Encontro Solicitude
No dia 1 de Abril, no Turcifal, o Departamento da Pastoral Sócio –
Caritativa promove um encontro de reflexão e oração, dirigido a
todos os que estão envolvidos na pastoral sócio-caritativa. O inicio é às 9.30h, com a presença do Sr Patriarca e à tarde haverá o encontro com a Federação Solicitude. As inscrições são até dia 29 de março, por email dp.social@patriarcado-lisboa.pt ou pelo telefone 214722200 . Quem quiser mais informações pode passar no cartório.

